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BIJLAGE 2: VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER 

 
Datum: [inschrijvingsdatum] 
Uniek transactie ID: [inschrijvings ID] 

Inschrijfformulier inzake de Obligatielening die door UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V., een naar 
Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81809301, wordt aangeboden en uitgegeven 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het Informatiememorandum. 

De ondergetekende 

[initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad], en e-mailadres [email], 
(hierna: “Inschrijver”). 

In aanmerkingen nemende dat 

• Termen die beginnen met een hoofdletter de betekenis hebben zoals bepaald in de Obligatievoorwaarden 
zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Informatiememorandum (Obligatievoorwaarden), tenzij anders 
aangegeven in dit Inschrijfformulier; 

• De Uitgevende Instelling de Obligatielening uitschrijft bestaande uit maximaal 3.000 Obligaties met een 
nominale waarde van €1.000 elk, in totaal maximaal €3.000.000 (drie miljoen euro), een en ander 
overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en het Informatiememorandum; 

• Deze Inschrijving op elektronische wijze tot stand komt. 

Verklaart hierbij 

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van (i) de inhoud van het Informatiememorandum en in het bijzonder 
de risico’s verbonden aan een investering in de Obligatielening en (ii) de inhoud van de 
Obligatievoorwaarden; 

2. Akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de 
Obligatievoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Informatiememorandum; 

3. Voor een bedrag van €[bedrag], exclusief Transactiekosten, Obligaties te willen verwerven, verdeeld over 
een of meer Obligatie(s) met een nominale waarde van €1.000 (duizend euro); 

4. Bekend te zijn met het feit dat de Uitgevende Instelling zonder opgaaf van reden een Inschrijving kan 
weigeren, de Inschrijvingsperiode kan verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding en uitgifte 
van de Obligatielening kan intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode; 

5. Het te investeren bedrag, vermeerderd met Transactiekosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van 
benodigde betaalinstructies over te maken op de hiervoor beschikbare Kwaliteitsrekening van Horst & van 
de Graaff Notariaat en Estate Planning bij ABN AMRO Bank N.V. onder IBAN nummer 
NL27ABNA0451877969. Na het invullen van het Inschrijfformulier ontvangt u de nodige betalingsinstructies. 

Mededelingen 

Met inachtneming van hetgeen hierboven bepaald zal de Obligatielening, bij toewijzing van de Obligaties, op de 
aanvangen op de Ingangsdatum. De formele bevestiging van de Ingangsdatum alsook de inschrijving van 
Inschrijvers als Obligatiehouders in het Register zal aan Obligatiehouders worden gecommuniceerd. 

Indien Obligaties niet worden toegewezen of de Inschrijving binnen 14 dagen na Inschrijving door Inschrijver 
wordt ingetrokken, zal het door de Inschrijver gestorte bedrag aan deze worden teruggestort. 

Op [inschrijvingsdatum] elektronisch akkoord verklaard door [initialen][achternaam] als Inschrijver. 


	1 SAMENVATTING
	1.1 Doel van de uitgifte van de Obligatielening
	1.2 Samenvatting van de aanbieding
	1.3 Juridische structuur van de transactie
	1.4 Financiële prognose van de Uitgevende Instelling
	1.5 Risicofactoren (samenvatting)
	1.6 Betrokken partijen
	1.7 Deelname

	2 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INVESTEERDERS
	2.1 De Uitgevende Instelling en de Obligatielening
	2.2 Verklarende woordenlijst
	2.3 Onderzoeksplicht van de informatie
	2.4 Risico’s verbonden aan participatie in de Obligatielening
	2.5 Verantwoordelijkheid informatie
	2.6 Prognoses en aansprakelijkheid
	2.7 Verkoop- en overdrachtsbeperkingen
	2.8 Wet Financieel Toezicht
	2.9 Inschrijven op de Obligatielening
	2.10 Toepasselijk recht, taal, valuta en datum

	3  BESCHRIJVING VAN DE AANBIEDING
	3.1 Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening
	3.2 Rente en aflossingsbetalingen aan Obligatiehouders
	3.2.1 Rente
	3.2.2 Looptijd en Aflossing
	3.2.3 Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen

	3.3 Rekenvoorbeeld effectief rendement
	3.4 Garantie en zekerheden voor de Obligatiehouders
	3.5 Informatie voorziening aan Obligatiehouders
	3.6 Verhandelbaarheid
	3.6.1 Procedure bij overlijden

	3.7 Opschortende voorwaarden
	3.8 Toewijzing
	3.9 Obligatievoorwaarden

	4 HET MASAYA SOLAR PROJECT
	4.1 Het Masaya Solar project en de Obligatielening
	4.2 UPC Renewables Asia Pacific Holdings in India
	4.3 Overzicht Masaya Solar
	4.3.1 Kerngegevens Masaya Solar project

	4.4 Status en betrokken partijen
	4.4.1 Locatie van het Masaya Solar project
	4.4.2 Mijlpalen in de ontwikkeling van het Masaya Solar project
	4.4.3 Huidige status – in aanbouw

	4.5 Exploitatie na oplevering

	5 DE UITGEVENDE INSTELLING
	5.1 UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
	5.1.1 Activiteiten
	5.1.2 Kerngegevens van de Uitgevende Instelling
	5.1.3 Juridische structuur van de transactie
	5.1.4 Toelichting van de Uitgevende Instelling als concernfinancieringsmaatschappij

	5.2 Over UPC Renewables Ltd. – moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling
	5.2.1 Beschrijving van de activiteiten van UPC Renewables Ltd.
	5.2.2 Kerngegevens van UPC Renewables Ltd.
	5.2.3 Projectenportfolio van UPC Renewables Ltd.

	5.3 Voorwaarden waaronder de Uitgevende Instelling financiering verstrekt aan UPC Renewables Ltd.
	5.4 Belangen

	6 FINANCIËLE INFORMATIE
	6.1 Financiële positie van de Uitgevende Instelling
	6.2 Financiële prognose van de Uitgevende Instelling
	6.2.1 Verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling
	6.2.2 Algemene opmerkingen bij de prognose
	6.2.3 Toelichting op de financiële prognose van de Uitgevende Instelling

	6.3 Dividendbeleid en overige distributies aan aandeelhouders of verbonden partijen
	6.4 Externe verslaggeving
	6.5 Financiële positie UPC Renewables Ltd.

	7  RISICOFACTOREN
	7.1 Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming
	7.1.1 Risico dat UPC Renewables Ltd. niet aan haar verplichtingen jegens de Uitgevende Instelling kan voldoen
	7.1.2 Risico dat UPC Renewables Ltd. de afgegeven garantstelling aan Obligatiehouders niet kan nakomen

	7.2 Risico’s verbonden aan de Obligatielening
	7.2.1 Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties
	7.2.2 Risico van geen objectieve waardering van de Obligaties
	7.2.3 Risico van waardedaling van de Obligaties
	7.2.4 Risico van de non-recourse bepaling
	7.2.5 Risico van besluitvorming door de Vergadering van Obligatiehouders

	7.3 Overige risico’s
	7.3.1 Risico van wijzigende wet- en regelgeving
	7.3.2 Risico van samenloop van omstandigheden


	8 FISCALE INFORMATIE
	8.1 De Uitgevende Instelling
	8.2 Obligatiehouders
	8.2.1 Nederlandse particuliere Obligatiehouder
	8.2.2 Ondernemer/natuurlijk persoon
	8.2.3 Een in Nederland gevestigde, voor de vennootschapsbelasting, belastingplichtige entiteit
	8.2.4 Schenk en erfbelasting


	9  DEELNAME OBLIGATIELENING
	9.1 Inschrijvingsperiode
	9.2 Inschrijvingsproces
	9.3 Herroeping
	9.4 Toewijzing Obligaties
	9.4.1 Toewijzingsbevoegdheid
	9.4.2 Toewijzingsproces

	9.5 Levering van de Obligaties door Inschrijving in het Register
	9.6 Ingangsdatum
	9.7 Obligatievoorwaarden

	BIJLAGE 1: OBLIGATIEVOORWAARDEN
	BIJLAGE 2: VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER

